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هدف از گشودن اين پرونده ، ارائه ى افق هاى جديد در عرصه ى امامت پژوهى است كه 
مى تواند درك غربيان از جوهر فكرى شيعه را بيان نموده و شيوه ى گفتمان علمى تشيع 

با ايشان را سامان بخشد.
مقاالت اين پرونده به ابعادى از اين حوزه پرداخته است:

دو مقاله نخست به مأخذ شناسى و معرفى برخى پژوهش هاى غربيان پيرامون امامت 
ــيرى در آثار امامت پژوهان انگليسى  ــت ؛ در مقاله ى « س ــيعى اختصاص يافته اس ش
زبان» مولف در صدد معرفى نمونه اى از آثار انگليسى زبان است كه در آنها به امامت 
ــيعه  پرداخته شده است. در اين مقاله  ــيعى و اصل و خاستگاه آن، انديشه و تطور ش ش
ــتفاده از مجموعه ى مقاالت كتاب”Index Islamicus “ و همچنين ويرايش  با اس
ــى از  ــاب ”Shi’i Islam : A Comprehensive Bibliography“ برخ دوم كت

اين آثار معرفى شده است.
ــت با  ــتارى در پايان نامه هاى امامت پژوهان غربى» مؤلف در صدد اس در مقاله « جس

گشايش پرونده ى امامت پژوهی 
در غرب انگليسی زبان
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معرفى برخى رساله هاى دانشگاهى انگليسى زبان كه موضوع امامت را در تمام  يا بخشى 
از فصول خود ، مورد پژوهش قرار داده اند، توجه محققان را به اين عرصه جلب نمايد. 
اهميت رساله ها در آنست كه بر خالف كتاب ها و مقاله ها ، به دليل عدم انتشار ، كمتر 
ــانه و اماره اى بر عاليق و  ــترس محققان قرار مى گيرند ولى محتواى آنها نش در دس

ساليق پژوهشى در حوزه هاى آكادميك غرب هستند .
ــانى و اديان و مراجعه  در ادامه بدليل اهميت جايگاه فضاى مجازى در حوزه علوم انس
ــايتها كه نشان از اقبال عمومى به اين مسائل دارد و از آنجا كه   زياد كاربران به اين س
يكى از راهبردهاى اديان نشر عقايد و تبليغ آراء و ديدگاه هاى خود بوسيله تمامى ابزار 
موجود بوده و شبكه وب بدليل دسترسى شبانه روزى و جهانى براى كاربران با كم ترين 
هزينه مادى بهترين وسيله براى نيل به اين هدف در نظر گرفته شده است، مقاله اى 
با عنوان « بازتاب شـيعه پژوهى در فضاى مجازى» آورده شده است كه در صدد 
ارائه ى اطالعاتى به مخاطب درباره ى محيط مجازى در حوزه ى انگليسى زبان است 
ــخص كامًال بيگانه از مكتب تشيع بخواهد از طريق جستجو در اينترنت  تا اگر يك ش
با عقائد شيعه آشنا گردد بداند با چه سايت هايى و داراى چه محتوايى جهت تعريف و 
معرفى شيعه و تشيع مواجه مى شود؛ و آيا مى توان انتظار داشت كه محتواى موجود در 
پايگاه هاى اينترنتى كه در جهت تبيين شيعه ايجاد شده اند ذهنيت درست و منطبق با 

آنچه كه تشيع ادعا دارد، را به مخاطب غير شيعه ارائه نمايد؟
ــاير اديان پيرامون  ــترك با س ــترهاى گفتمان مش ــى  يكى از بس در پايان جهت بررس
مسئله ى ، امامت با سفير سابق جمهورى اسالمى ايران در واتيكان جناب حجه االسالم 
والمسلمين دكتر محمد مسجد جامعى گفتگو شده و در باب « گفتمان مشترك ميان 

تشيع و مسيحيت» تجربيات و رهنمودهاى ايشان منعكس گرديده است.
بديهى است كه اين مقاالت نه پژوهشى كامل در اين عرصه بوده و نه گردآورى جامع 
ــد ، بلكه تنها تمهيدى است در  ــائل مربوط به اين پرونده مى باش در موضوعات و مس
معرفى آن ، به جهت ايجاد توجهى جدى براى ورود به اين حوزه ى نوپا كه اميد است 

مورد عنايت ارباب دانش و فضل قرار گيرد.
ــيعه پژوهى در غرب و برخى  ــير ش ــت س به عنوان درآمدى بر اين پرونده ، الزم اس
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رويكردهاى مطرح در آن و همچنين آثار مهم نوشته شده در اين عرصه را به صورت 
مختصر مورد بررسى قرار دهيم. 

ظهور شيعه پژوهى در غرب 
ــاس گزارش  اتان كلبرگ در مقاله مطالعات غربى در اسـالم شيعى 1 در اولين  بر اس
جلد از كتاب نمايه اسـالم2 از ميان فهرست منابع ارائه شده پيرامون اسالم در طى 824 
ــى كه اين جلد ، مقاالت  ــت ، در حال ــيعه اختصاص يافته اس صفحه، فقط دو صفحه به ش
سالهاى 1906ـ  1955 را پوشش داده است . اين نكته نشان مى دهد مبحث شيعه پژوهى 
تا مدتها حتى تا نيمه اول قرن بيستم اساساً جزء مقوالت اصلى مورد نظر دانشمندان غربى 

نبوده است .
بر اساس نمونه هايى كه كلبرگ بيان كرده شايد بتوان مراحل شيعه پژوهى درغرب را 

به مراحل سه گانه زير تقسيم نمود :
ـ شيعه پژوهى بدوى : مشخصه اين مرحله اين است كه اساساً شيعه به عنوان يك جريان 
تبعى و نوعى عكس العمل خصمانه و غير معقول نسبت به اهل سنت در نظر گرفته شده 

1. اتان كلبرگ در سال 1943در فلسطين اشغالى به دنيا آمد؛ و پس از طى مراحل تحصيل در همانجا به 
دانشگاه آكسفورد انگلستان رفت. او در سال 1971 مدرك دكتراى خود را از دانشگاه آكسفورد دريافت نمود و 
The Attitude Of The Imami-) ا «عنوان پايان نامه ى وى « نگرش شيعه امامى به صحابه پيامبر

Shiit toThe Companions Of The Prophet) بود. وى هم اكنون در دانشگاه عبرى بيت المقدس 
(اورشليم ) به تدريس و تحقيق مشغول است. از وى بيش از 100 مقاله و كتاب منتشر شده است كه برخى 
از آثار او عبارتند از: سه كتاب با عناوين « كتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او » و « عقيده و فقه در 
تشيع امامى» و « تشيع» و 46 مدخل در دايرة المعارف هاى  مختلف نظير « ايرانيكا» ، « دين و اسالم ». 
مقاله ى به نام  ( Western Studies of Shia Islam ) بوده كه با عنوان « مطالعات غربى در اسالم شيعى» 

ترجمه شده است.
2 . Index islamicus ,Pearson

    محتواى اين مقاله در مقدمه كتاب  « شيعه پژوهى و شيعه پژوهان انگيسى زبان » ترجمه شده است. قابل 
ذكر است كه اين مجموعه در حال حاضر يكى از مهم ترين و جامع ترين مراجع معرفى اطالعات كتابشناختى 
و معرفى مقاالت و پايان نامه هاى دانشگاهى اروپايى زبان و عمدتاً انگليسى است كه پيرامون اسالم و جهان 
اسالم منتشر مى شود. براى آشنايى بيشتربا اين مجموعه مى توان به مقاله « فهرست واره ى منابع اسالمى» 

آقاى محمد نورى در فصلنامه كتاب هاى اسالمى ( شماره ى 7 ) مراجعه كرد.
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ــت كه منبع اصلى مطالعه در اين مرحله، كتب و گزارشات اهل تسنن  ــن اس ــت . روش اس
ــقف اعظم صور در قرن 12 مـ   و ژاك دو ويترى2ـ    ــت ؛ براى مثال ويليام1ـ  اس بوده اس
اسقف منطقه عكا درقرن 13م كه اطالعات خوبى در مورد اسالم داشته ـ  در مورد شيعه 

گزارشات اندك و ناقص و در برخى موارد كامال اشتباه ارائه مى كنند. 
.(Kohlberg, 1987, pp. 31- 32)

ـ شيعه پژوهى سفرنامه اى : بعد از تأسيس دولت صفويه در ايران و رشد روابط سياسى و 
تجارى غرب با ايران در قرن 17م شاهد نگارش سفرنامه هايى هستيم كه از ايران و آداب 
ــوطى را عرضه كرده اند . پير رافائل دو مانس3 دركتاب  ــوم آن گزارشهاى بعضاً مبس و رس
ــاردن دركتاب سفر به ايران از افراد برجسته در  دولت ايران در سـال 1660 و ژان ش

 (Kohlberg, 1987, p. 33) .اين مرحله به حساب مى آيند
ــيع آميخته بود و همچنان فرهنگ  ــفرضهاى غير علمى در مورد تش اين كتابها نوعاً با پيش
شيعه براى نويسندگان آنها اصالتى ندارد ، بطورى كه هيچ محقق غربى، تشيع را به عنوان 
مسئله اى مستقل و مهم در نظر نگرفته و هيچ كتابخانه اى در غرب ، تهيه كتب شيعى را 
در اولويت خود قرار نداده است . برخى افراد مانند : بايلى4 ، مريك5 ،  اسپرنگر6 و كورى7 
تالشهائى را در زمينه معرفى شيعه در اين مرحله انجام داده اند لكن ثمره و اثر چندانى در 

(Kohlberg, 1987, p. 37) . پى نداشته است
ـ شيعه پژوهى آكادميك : بيشترين تالشها در معرفى و شناساندن شيعه به عنوان فرقه اى  
ــيله ى افرادى مانند:  گلدزيهر8،  ــالمى در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم و بوس اس

1.  William
2.  Jacques de Vitry
3.  Pere Raphael du Mans 
4.  Baillie
5.  Merrick
6.  Sprenger
7.  Querry
8.  Ignaz Goldziher
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ــينيون1 و  رادولف اشتروتمان2صورت گرفته است ؛ اولين تالش براى ارائه يك  لويى ماس
اثر جامع در مورد تشيع را دونالدسون در كتاب مذهب شيعه انجام داده كه اين كتاب در 

سال 1933 منتشر شده است .
در دهه 60 به تدريج توجه به شيعه رونق مى يابد به طورى كه اولين كنفرانس بين المللى 
ــبورگ برگزار مى شود3 . با اين حال  ــيع اثنا عشرى در سال 1968 در استراس در مورد تش
ــيعه پژوهى در اين دوران مشاهده نمى كنيم تا اينكه  ــم گيرى را در زمينه ش ما تحول چش

(Kohlberg, 1987, p. 40) .انقالب اسالمى در ايران به پيروزى مى رسد
به نظر مى رسد دردهه هاى اخير به داليل عمدتاً سياسى، توجه محيط هاى آكادميك غرب 
ــيع در خاور ميانه جلب شده است مانند كتاب؛ انقالب دينى در ايران  ــيعه بويژه تش به ش
و تحوالت لبنان و عراق اثر  هاينس هالم (Halm," 2004, p. vii) تا جائى كه كرسى هاى 

متعدد شيعه شناسى در دانشگاههاى مطرح غربى ايجاد شده است 4. 
ــيعه گرى نه تنها براى اسالم شناسان و محققان  ــوا توال5 امروزه توجه به ش به قول فرانس
تاريخ مذاهب ، بلكه براى تمام عالقمندان به مسايل ژئوپوليتيكى اجتناب ناپذير شده است. 
از نشانه هاى اين توجه، افزايش چشم گير نگارش ها در مورد تشيع است ، به عنوان نمونه 

1.  Louis Massignion
2.  Rudolph Strothman

3. مجموعه مقاالت همايش استراسبورگ  در قالب كتابى تك جلدى با عنوان: 
(Le shiism imamate: Colloque de Strasbourg (9-6 mai 1968), Paris : 
PresssesUniversitaires de France )

   در سال 1970 و در312 صفحه به چاپ رسيد. در سال 2009 كتابى به مناسبت جشن نامه اتان كلبرگ با 
عنوان (تشيع امامى ، چهل سال بعد ) منتشر شد. اين كتاب حاوى مقاالتى است  كه به افتخار اتان كلبرگ  
و به مناسبت چهلمين سالگرد همايش استراسبورگ توسط گروهى از شيعه پژوهان نگاشته شد. براى 
مشاهده گزارش مختصر 22 مقاله ارائه شده در همايش رك : رحيمى ريسه ، احمد رضا ، برلينيات 2 ، 

نشريه گزارش ميراث ، شماره 37 ، بهمن 1387 ، 59 ـ67.
4. به عنوان مثال به مجموعه مقاالت منتشره در دو كتاب ذيل مراجعه شود. اين مقاالت پيرامون تحوالت 
شيعه درخليج فارس و خاورميانه بويژه در كشورهاى ايران ، لبنان ، افغانستان ، پاكستان و عربستان سعودى 

نگاشته شده است.
Shiism And Social Protest,ed. Jaun Cole , New Haven, Yale University Press , 1986 ـ
Shiism, Resistance And Revolution, Ed. Martin Krammer , Tel Aviv University , 1987 ـ
5. Francois Thual
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در كتاب منبع شناسـى شـيعه بيش از 4000 اثر به زبان هاى اروپايى كه تا سال 2003 
ــت (خانبگى, 1386) .به اين ترتيب مى توان گفت  ــر شده ، شناسايى و معرفى شده اس منتش
ــا شيعه پژوهى آكادميك بر خالف اسالم شناسى به معناى سنتى آن ، دانش جوانى  اساس
است كه حدود سه دهه عمر دارد و هنوز ثمرات و خطرات آن براى جامعه فرهنگى شيعه 

چندان ظهور و بروز نكرده است.1

بررسى رويكردها و برخى آثار مستشرقين غربى 
همان طور كه بيان شد ، در سابقه علمى و آكادميك غرب و در ميان مطالعات استشراقى 
و اسالم شناختى آنها ، تشيع يكى از شاخه هاى فرعى اسالم تلقى شده است . در اين 
ــالم شامل يك شخصيت تاريخى به نام [حضرت ]  عرصه ، از منظر تاريخى ، دين اس
ــت كه كتابى به نام قرآن آورده و مجموعه اى از كلمات منسوب به وى  محمد  اس

به ما رسيده است . 
ــتگاههاى حكومتى از قبيل  ــالم پايه گذارى نموده در قالب دس جريانى كه پيامبر اس
ــى مسير تاريخى خود را طى كرده  ــدين ، حكومت اموى و عباس حكومت خلفاى راش
است . روشن است كه در اين سير تاريخى در كنار جريان كالن قدرت حاكم ، جريانات 
كوچك و بزرگى در حاشيه ى اين محور اصلى ظهور كرده باشد . عموم محققان غربى 
ــيع را يك جريان فرعى نه چندان مهم بر اين درخت تناور تاريخى تلقى كرده اند و  تش

سهم اندكى از مطالعات خود را به آن اختصاص داده اند.
ــيعى روز افزون شده است. هر چند  ــهم مطالعات ش در پى تحوالت دهه هاى اخير، س
ــى دارد ، ولى همين انگيزه و  ــتگاهى سياس انگيزه هاى اين توجه در حوزه غرب خاس
ــده از آن كه توسط محيط هاى آكادميك صورت مى گيرد؛  حمايت هاى مالى انجام ش

براى هدايت مطالعات به سمت ابعاد معرفتى شيعه كافى بوده است. 

1. براى درك جوان بودن اين دانش خوب است به گزارش دكتر « ادوارد سعيد » توجه شود. ايشان در گزارش 
خود مى گويد: از اول قرن 19 تا قرن 20 حدود 60000 كتاب در شرق شناسى نوشته شده است در حالى 
كه تحقيقات نشان مى دهد تعداد مقاالت مستشرقان در فاصله 1906 تا 1991 بيش از 75000 مقاله بوده 

.Invalid source specified است
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ــاخص در زمينه مطالعات شيعه شناسى  يعنى  ــنائى بيشتر به يكى از نمونه هاى ش براى آش
كتاب چهار جلدى شيعه شناسى از انتشارات راتلج1 اشاره مى كنيم. اين كتاب شامل 75 
ــده  ــد . اين چهار جلد، به چهار موضوع تفكيك ش مقاله در بيش از 1700 صفحه مى باش

است :
ـ منشأ و سير تشيع

ـ كالم و فلسفه 
ـ فقه ، آيين و مناسك

ـ نظريات سياسى و حكومت در تشيع
توجه به سير عناوين اين مقاالت نشانگر توجه جدى محققان غربى به مباحث معرفتى 

شيعه در كنار ابعاد سياسى و اجتماعى آن مى باشد .
از طرف ديگر تالش محققان غربى براى شناخت ريشه هاى تشيع در موارد فراوانى با موانع 
و مشكالت و  يا اشتباهاتى همراه بوده است . به عنوان مثال در كتابى كه در سال 2006 

1. اين انتشارات مجموعه هاى مفصلى را به دين شناسى اختصاص داده كه در ميان آنها هشت سرى از كتب 
منتشره به اسالم شناسى اختصاص دارد :

مجموعه الهيات و معارف اسالمى  (1
اُفق هاى تازه در الهيات و معارف اسالمى  (2

مفاهيم انتقادي در الهيات و معارف اسالمى  (3
تاريخ و جامعه در جهان اسالم  (4

5)  عرفان و تصوف
اسالم سياسى در آينه ي راتلج  (6

پيشنهادهاى راتلج در ارتباط با شناخت خاور ميانه و اسالم شناسي  (7
خاورميانه جديد و جغرافياي جهان اسالم  (8

    در بين مجموعه سوم يعنى « مفاهيم انتقادي در الهيات و معارف اسالمى» يك شماره به « شيعه شناسى» 
اختصاص يافته  و در چهار جلد ، در سال 2008 انتشار پيدا كرده است. مشخصات كتاب شناختى آن 

به قرار ذيل است :
    Shiism,Critical Concepts In Islamic Studies, Ed. Paul Luft And Colin Turner, 

London, Routledge, 2008
   در اين باب از  نوشته هاى آقاى حسن انصارى در سايت كاتبان استفاده كرده ايم. براى اطالعات بيشتر به 

http://ansari.kateban.com/entry1131.html    : لينك آن مراجعه كنيد
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تحت عنوان « دست يابى به قدرت ؛ شيعه در جهان جديد عرب»1 منتشر شده است براى 
تحليل ريشه هاى تشيع چنين ادعا مى كند: 

  تشيع در حدود سال 60 هجرى و در اثر شكست و شهادت امام حسين
ــت . نويسنده اين نكته را  ــكل گرفته اس به صورت يك اقليت مخالف ش
 Nakash,) .ــيع در دوره جديد مطرح مى نمايد به عنوان مقدمه معرفى تش

 .(2006, p. 5

ــد بسيارى ازمحققان غربى خصوصاً آنها كه با تاريخ صدراسالم آشنايى  به نظر مى رس
كمترى دارند ، تمايل دارند شيعه را با ساده انگارى درقالب و ساختار تقابلى « رسمى  
و غير رسمى»  يا همان قالب « ارتودوكس و غير ارتودوكس» كه براى غربيان مدلى 
ساده و آشنا است ، تفسير كنند و به نوعى ، خاستگاه تشيع را چون يك اقليت سياسى 

كه با اكثريت رسمى در نزاع و مخاصمه بوده معرفى كنند .
در ميان مورخان متقدم غربى ، « فيليپ هيتى» و « كارل بروكلمان» اين رويكرد را دنبال 

كرده اند.2 
به هر حال در عين اينكه جريان شيعه پژوهى در غرب تا حدى تحت تأثير اين سوابق 
نامطمئن مى باشد ولى به تدريج شاهد نگارش آثارى هستيم كه رويكردهاى علمى تر 
و پخته ترى را در مطالعات شيعى برگزيده اند . نكته قابل توجه اين كه هر چه مطالعات 
شيعه پژوهى عميق تر مى شود توجه محققان به موضوع امامت بيشتر جلب مى شود. 

در ادامه به برخى از آثار اشاره مى كنيم :
ــالم ،  ــيع در صدر اس ــار متأخر تالش هايى براى تبيين اهميت و جايگاه تش ــان آث ـ در مي
صورت پذيرفته است . اين آثار نوعاً داراى رويكردى تاريخى بوده و تالش كرده اند تشيع را 
به عنوان يك بخش از كليت جهان اسالم مورد بررسى قرار دهند نه يك جريان فرعى غير 
ــأله توجه جدى  موثر . البته اين آثار به ابعاد ديگرى مثل ابعاد كالمى  و معنوى در اين مس

1.  Reaching For Power: The Shi’a in the Modern Arab World
2. اين دو مورخ در اوايل قرن بيستم آثار خود را با موضوع تاريخ اسالم عرضه نموده اند:

• Phillip Hitti, The History of the Arabs(Princeton: Princeton University Press, 1937) 
• Carl Brockelmann, TheHistory of Islamic Peoples (New York: Capricorn Books, 1939.)
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نكرده اند؛ به عنوان مثال مى توان اثر ماليس رازون در كتاب جهان اسالم1 و  قيصر فرح 
در كتاب اسالم2 و محمود ايوب در كتاب اسالم ؛ ايمان و تاريخ3 و مادلونگ در كتاب 
جانشـينى حضرت محمد را نام برد . الزم به توجه است كه نقدهايى از نظر تاريخى بر 

اين آثار وارد است كه همت پژوهشگران متخصص را مى طلبد.
ــيع به عنوان موضوع اصلى  ــد كه به تش ـ به تدريج در تحقيقات غربى برخى آثارعرضه ش
ــنن به صورت جدى ترى در آنها دنبال شده  ــده و تفكيك تاريخ تشيع از تاريخ تس نگاه ش
است. به عبارت ديگر در اين آثار تشيع مستقًال مورد بررسى قرار گرفته است . اين آثار به 
ــيع در جهان غرب مورد توجه قرار گرفته اند؛ هر چند از نظر  ــناخت تش عنوان مدخلى بر ش
ــون اولين اثر را در اين شكل عرضه  تاريخى نقدهاى جدى بر اين آثار وجود دارد. دونالدس

نموده است.4
در ميان آثار متأخر مى توان از نوشته  هاينس هالم در اسالم شيعى ؛ از مذهب تا انقالب5 

و نوشته موجان مومن در مقدمه اى بر اسالم شيعى6 نام برد . 
ــى براى تبيين شيعه استفاده شده است  ـ در برخى آثار صرفاً از  يك تحليل تاريخى سياس
ــامل آموزه هاى كالمى ، فلسفى ، فرهنگى  ــيع  يك ديانت مركب معرفى شده كه ش و تش
ــالم (حدود 4 قرن اول) به سامان رسيده است.  ــى بوده و در دوره شكل گيرى اس و سياس
ــن دردوره ى سه جلدى سرگذشت اسـالم7 و لپجوس در تاريخ جوامع  مارشال هاجس

1.  Malise Ruthven, Islam in the World(Oxford: Oxford University Press, 2006)
2.  Caesar E. Farah, Islam(United States: Barron’s Educational Series, 1994)
3.   Mahmoud M. Ayoub, Islam: Faith and History (Oxford: One World 
     Publications, 2004)

4.  دونالدسون خاور شناس انگليسى است كه داراى مطالعاتى در مسايل شيعه است و كتابى در زمينه اعتقادات 
شيعه (لندن ،1933) و همچنين كتابى در موضوع امامت از منظر شيعه (لندن ،1931) منتشر كرده است.

5.  Heinz Halm, Shi’a Islam: From Religion to Revolution (Princeton: Markus 
     Wiener Publishers, 1997)
6.  MoojanMomen, An Introduction to Shi’i Islam: the History and Doctrines of 
    TwelverShi’ism (New  Haven: Yale University Press, 1985)
7.  Marshall Hodgson, The Venture of Islam(Chicago: The University of Chicago 
    Press, 1974)
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اسالمى1 و فرهاد دفترى در تاريخ مختصر اسماعيليه2 اين رويكرد را دنبال كرده اند .
گروهى از محققان از طريق پرداختن به تاريخ تفكر شيعه در دوره متقدم ، تالش كرده اند 
ــيع را ارائه نمايند. ايشان ادعا مى كنند شيعه ى اثنى عشرى صرفاً   تصوير دقيق ترى از تش
ــالم بوده و پيدايش تشيع دوازده  ــكل گيرى اس ــيعى در قرون اوليه ش يكى از جريانات ش
امامى پس از سامان گيرى و انسجام تفكر و آموزه امامت در دوره امام صادق  مى باشد.  

اتان كولبرگ3 و ويلفرد مادلونگ4 در اين باب مكتوبات مشهورى را عرضه كرده اند .
ــى نو و ابتكارى  ــات جديد، كه محققان غربى تالش كرده اند با بكارگيرى روش در تحقيق
ــت،  ــكل گرفته اس ــيرى كه در قرون اوليه ش ــاس تحليل اولين آثار حديثى و تفس و بر اس
ــه ى شيعى را دنبال كنند مير بار آشر در متن مقدس و تفسير در شيعه  تحوالت  انديش

1.  Ira Lapidus, A History of Islamic Societies(Cambridge: Cambridge University 
     Press, 2002,)
2.  FarhadDaftary, A Short History of the Ismailis(Princeton: Markus Wiener 
     Publishers, 1998)
3.  Etan Kohlberg, “From Imamiyya to Ithna ـ˜Ashariyya” Bulletin of the School of 
    Oriental and African Studies 39 (1976): 521–34

 ،  اين مقاله توسط آقاى محسن الويرى ترجمه و نقد شده است. (فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق
سال اول ، شماره 2 ، زمستان 74 )

4.  Wilfred, Madelung :
 :Der Imam al-QåsimibnIbråhim und die Glaubenslehre der Zaiditen,Berlin ـ    
       Walter de Gruyter, 1965
 The Håshimiyyåt of al-Kumayt and HashimiShi˜ism” in StudiaIslamica 70“ ـ    
      (1989): 5–26,

اين مقاله توسط خانم شكور ترجمه شده و در جلد هشتم مجوعه مقاالت همايش بين المللى تشيع و 
خاورشناسان به چاپ رسيده است.

    :Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate, Cambridge ـ    
      Cambridge University Press, 1996

 « ترجمه اين كتاب توسط بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس باعنوان « جانشينى حضرت محمد
منتشر شده است.
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امامى متقدم1 و آرزينا الالنى در نخستين انديشه هاى شيعى2 و آندره نيومن در  دوران 
شكل گيرى شيعه دوازده امامى3 و سيد حسين مدرسى در بحران و تثبيت در دوره ى 

شكل گيرى اسالم شيعى4 از اين روش استفاده كرده اند.  
ــى صورت گرفته است ابعاد  ــيعه شناس در نوعى ديگرى از تحقيقات كه در مطالعات ش
تاريخى كمتر مورد توجه محقق مى باشد و تالش بر اينست كه ابعاد معنوى و مضامين 
بلند موجود در ميراث شيعه معرفى شود . در اين تحقيقات گاه به مناسبات بين شيعه با 
تصوف توجه شده است و تالش شده ريشه هاى مشترك ميان اين دو يافته شود . در اين 
گونه آثار مباحث امامت و واليت به صورت توصيفى و تحليلى مورد دقت قرار گرفته است . 
ــتاز بوده5 و بعد از او امير معزى در پيشـواى االهى در   هانرى كربن در اين زمينه پيش
ــيد حسين نصر در برخى نوشته هاى خود و ماريا ماسى داكيك در  شيعه نخستين6 و س

1.  Meir M. Bar-AsherScripture and Exegesis in Early ImamiShi’ism.THE MAGNES  
     PRESS, THE HEBREW UNIVERSITY, JERUSALEM, 1999
2.  Lalani, Arzina R. Early Shii Thought: The Teachings of Imam Muhammad al-
     Båqir. London: I.B. Tauris and The Institute of Ismaili Studies, 2004.
3.  Newman, Andrew. The Formative Period of TwelverShi˜ism: Hadith as Discourse 
     Between Qum and Baghdad. Richmond: Curzon, 2000.
4.  Modarressi, Hossein. Crisis and Consolidation in the Formative Period of Shi˜ite 
     Islam, Princeton, NJ: Darwin Press, Inc., 1993.
5.  Henry Corbin, "The Meaning of the Imam for Shi'a Spirituality," in 
     SeyyedHossein Nasr, Hamid Dabashi, 
     SeyyedVali Reza Nasr, ed., Shi'ism: Doctrines,Thought, and Spirituality (Albany:  
     State University of New York Press, 1988) 

براى آشنايى با انديشه هاى كربن  ، ر ك : شايگان ، داريوش ، هانرى كربن؛ آفاق تفكر معنوى در اسالم ايرانى ، 
ترجمه باقر پرهام ، تهران ، نشر فرزان روز ،  1373.

6.  Amir-Moezzi, Mohammad Ali. The Divine Guide in Early Shi˜ism: The Sources  
     of Esotericism in Islam 
     (trans. David Streight). Albany, NY: State University of New York Press, 1994. 

امير معزى با همكارى دكتر كريستيان ژامبه فيلسوف فرانسوى و استاد برجسته فلسفه اسالمى در مدرسه 
عالى مطالعات سوربن كتابى با رويكرد مذكور به چاپ رسانده است با عنوان : تشيع چيست؟ ( سال 2004، 

http://ansari.kateban.com/entry792 > :انتشارات فيارد ) براى توضيح در مورد اين كتاب رك
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جامعه ى كاريزماتيك ، هويت شيعى در اسالم نخستين1 با همين رويكرد به تحقيق 
پرداخته اند . 

ــت كه تحقيق در مبانى نظرى و  انديشه معرفتى شيعه براى هر محققى مسلم  ــن اس روش
ــنى در موضوع امامت است و شناخت  ــيعه و س ــازد كه جوهر اصلى و فصل تمايز ش مى س
دقيق شيعه در گرو درك امامت شيعى است . اين نكته به تدريج بر كاروان پژوهشى غرب 
در حال آشكار شدن است و به روشنى مى توان مشاهده كرد كه به صورت روز افزونى آثار 
امامتى و  يا آثارى كه امامت را در تحقيقات شيعه شناختى خود مورد بررسى قرار مى دهند، 
ــت2 . آنچه در اين نوشتار مورد اشاره قرار  ــگاهى دنيا زياد شده اس در مراكز علمى  و دانش

1. Dakake, Maria Massi, The charismatic community : Shi˜ite identity in early Islam, 
    Albany ,State University of New York Press,2007

 Aspects de «2. به عنوان مثال دكتر امير معزى مجوعه مقاالتى را تحت عنوان « وجوه امام شناسى  اثنا عشرى
l’imamologieduodécimaine))  منتشر نموده است. مشخصات  9 مورد از اين مقاالت در زير آمده است:

 1) “Remarquessur la divinité de l’Imam”, StudiaIranica, 25(2), 1996, pp. 193-216. 
 2) “Contribution a la typologie des rencontres avec l’imamcaché”, Journal     
     Asiatique, 284 (1), 1996, pp, 109-35.
 3) “L’Imamdans le ciel. Ascension et initiation”, M.A. Amir ـ Moezzi (éd.) Le voyage 
     initiatique en terred’islam. Ascensions célestesetitinérairesspirituels, Bibliotheque 
    des Hautes Etudes, vol. 103, Louvain ـ Paris, 1997, pp. 99 – 116. 
 4) “Seull’homme de Dieuesthumain. Théologieetanthropologie mystique à traver
      sl’exégèseimamiteancienne”, Arabica, 45, 1998, pp. 193 – 214 (version anglaisedans 
     E. Kohlberg (éd.), Shi‘ism, “The Formation of the Classical Islamic World”, vol. 33, 
    Aldershot, 2004, art. N 2) 
 5) “Savoir c’estPouvoir. Exégèses et implications du miracle 
     dansl’imamismeancien”, D. Aigle (éd.), Miracle et karma. Hagiographies 
     médiévalescomparées, Bibliothèque des hautes Etudes, vol. 109, Turnhout  
     Paris, 2000, pp. 251-286. 
 6) “Fin du Temps et Retour à l’Origine”, Revue des MondesMusulmans et 
      de la Méditerranée, n° spécial 91-94, 2001, “Millénarisme et messianisme en 
     islam”, éd. M. Garcia – Arenal, pp. 55-74. 
 7) “Une absence remplie de presences. Hérmeneutiques de l’Occultation  
    chez les Shaykhiyya”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies    
    64/1, 2001, 1-18 (version anglaisedans W. Ende et R. Brunner (eds.), The Twelver   
    Shia in Modern Times, Leiden, 2001, pp. 38-57). 
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گرفت صرفاً ديباچه اى است بر اين مثنوى .

نياز ما به گسترش امامت پژوهى 
تا اينجا سخن از توسعه شيعه پژوهى در غرب بود و روشن شد در دل اين جريان ، امامت 
ــد . در ادامه و در حد اشاره ، موضوع را از منظر جريانات  ــد مى باش پژوهى نيز در حال رش
ــيعى مورد توجه قرار مى دهيم.1 به نظر مى رسد امروزه جامعه  فرهنگى و فكرى داخلى ش
شيعه در تعامل با دنياى غرب به نيازمندى هاى فكرى جديدى رسيده است و به تبع آن در 
ــت . بر آگاهان از وضعيت  حوزه امامت پژوهى نيز ضرورت هاى نوينى در حال برآمدن اس
ــاط مختلف، مواجه با  ــت كه در دهه هاى اخير و در نق ــيعه مخفى نيس فرهنگى جامعه ش
ــتيم 2كه دست كم در دو بستر  ــازى و تجديد هويت اجتماعى و فرهنگى شيعى هس بازس

ريشه دارد :
1ـ تحوالت تاريخى تشيع و جغرافياى جديد آن در جهان اسالم

2ـ تحوالت دنياى مدرن و موضع نوين شيعه در جهان جديد
اين دو بستر منشأ نياز به عرضه ى انديشه امامت شيعى به صورت گسترده و قدرتمند 

شده است.
 زمينه هاى اين عرضه به قرار زير مى باشد :

8) “Visions d’imams en mystique imamitemoderne et contemporaine”, E. Chaumont  
     et al. (éds.), Autour du regard. Mélanges Gimaret, Louvain – Paris, 2003, pp. 97-142
9) “Notes à propos de la walyaimamite”, Journal of the American Oriental Society,   
    122-4, 2002, p. 722-41

1.  ياد آور مى شويم در اين نوشتار عمدتا به ضرورت توسعه امامت پژوهى پرداخته ايم و بايسته ها و  
     حوزه هاى پيش رو را به فرصتى ديگر وانهاده ايم.

2.  براى نمونه به دو كتاب ذيل مراجعه شود :
ابراهيم, ف. (1387). شيعيان در جهان عرب مدرن 1؛ عربستان سعودى. ( ر . سيمبر , مترجم ) تهران:  ـ 

.دانشگاه امام صادق
نكاست , ا . (1387). شيعيان در جهان عرب مدرن 2 ؛ عراق ، لبنان و حوزه خليج فارس. ( ا. قربانى  ـ 

.شيخ نشين, مترجم ) تهران : دانشگاه امام صادق
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1ـ وجود تحول در ادبيات و فرهنگ داخلى اجتماع ما و نفوذ عقالنيت جديد غربى 
در آن ، نسل هاى جديد به ويژه تحصيل كرده را مشتاق ادبيات نوينى در شناخت 

دين و از جمله امامت و تشيع نموده است.
ــيعه و خصوصاً اهل فرهنگ و دين ، عالقه به درك مناسبات  ــل جديد ش 2ـ نس
ــاير فرهنگ ها دارند . امروزه درك اين مختصات نسبى ،  و موقعيت خود با س
براى فهم عميق تر هويت شيعى ايشان به يك نياز تبديل شده است . به طورى 
كه تبيين فكر شيعى با اين منظر و ترسيم ابعاد مختلف  انديشه امامت ، امرى 

ضرورى به نظر مى رسد.
3ـ مسأله گفتمان اديان و گفت و گوى تمدنها و ضرورت تأمين ادبيات تفاهمى  و 
تعاملى قوى تر براى معرفى تشيع در اين ميادين ، نياز خبرگان ما را به فلسفه 
ــيار زياد كرده است . به عنوان نمونه شاهديم كه به تدريج  ــيع و امامت بس تش
اديانى مثل بوديسم در دنياى امروز به صورت گسترده معرفى شده و آثار فراوان 
آن حتى در محيط ايران نيز ترجمه شده است . در حالى كه در قبال آن، برنامه و 
الگوى منسجمى از مطالعات فلسفى و تطبيقى شيعى به چشم نمى خورد. مسأله 
اين است كه داعيه داران معنويت امروزه به تحدى روى آورده اند و ارائه معنويت 
و جاذبه هاى امامت شيعى به زبان مناسب به يك ضرورت تبديل شده است.1

ــيحيت در حوزه فلسفه دين تجربه عظيمى  را كسب نموده و دانش  4ـ جهان مس
وسيعى را توليد و در عرصه جهانى عرضه كرده كه در قبال آن ، فقر شديدى 
در معرفى امامت و تشيع به چشم مى خورد . فقدان مباحث تطبيقى در مواردى 

نسل هاى شيعه را دچار چالش فكرى نموده است .
ــيعى در داخل كه توسط برخى  ــناخت و معرفى امامت ش ــتباه ورزى در ش 5ـ اش
محققان جديد و روشنفكران صورت گرفته، ضرورت تبيين آموزه امامت شيعى 
ــت . به نظر مى رسد نوعى خود باختگى و ناديده انگارى  را دو چندان كرده اس

1. براى آشنايى با برخى از منابع منتشر شده در اين زمينه به كتاب « آفتاب وسايه ها » نوشته آقاى محمد 
تقى فعالى مراجعه شود. در انتهاى اين كتاب كه به بررسى جريان هاى نو ظهور معنويت گرا  اختصاص دارد 

خاتمه اى افزوده شده است كه در آن حدود 600 منبع مرتبط به موضوع معرفى شده است.
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ــبت به ميراث فرهنگى تشيع در بخش هايى از نسل جديد بوجود آمده كه  نس
ــارات فرهنگى بزرگى را در  اگر در  يك برنامه جامع به اين مهم نپردازيم خس

ميان اين نسل شاهد خواهيم بود .
ــد در ميان محققان شيعه ، سنت و ادبيات  ــترش نياز، به نظر مى رس در مقابل اين گس
قويى براى عرضه فلسفه و ابعاد امامت شيعى به گروه مخاطبان غير مسلمان و نسل 
جديد شيعه شكل نگرفته است. البته نويسندگان شيعه به دليل ارتباط متقابل تاريخى 
ــيعى به اين گروه  ــنت تالش هاى خوبى در مقام عرضه امامت ش و فرهنگى با اهل س
از مخاطبين انجام داده اند؛ اما به داليلى ، تشيع در صدد عرضه فلسفه امامت خود به 
جهان غير مسلمان نبوده است و لذا ادبيات اين موضوع در حوزه شيعى نسبتاً رنجور مانده 
است و متأسفانه برنامه اى هم براى گسترش آن در نظر گرفته نشده است. آنچه امروز 
در جامعه علمى شيعى در اين خصوص مشاهده مى شود، غالباً مطالعات غير منسجم و 

نوعاً بر اساس دغدغه هاى شخصى و بدون يك برنامه ى كالن پژوهشى است . 




